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Toekomstige buren 
speeddaten in de 
Westwijk 
Het was feest op het bouwterrein in de Westwijk op vrijdag 
4 november! De toekomstige bewoners van de Floris de 
Vijfdelaan maakten kennis met elkaar. Waterweg Wonen en 
aannemer Plegt-Vos organiseerden de bijeenkomst voor de 
50 huurders en 14 kopers. “Het is leuk als je alvast je buren 
kent. De speeddates waren een groot succes”, vertelt 
communicatieadviseur Tessa Monster. 

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen, 
heette de bewoners welkom. Dat deed ze samen met 
wethouder Ivana Somers-Gardenier en Bart Kuipers, 
 commercieel directeur van Plegt-Vos. Marieke benadrukte hoe 
belangrijk deze nieuwbouw is voor de ontwikkeling van de 
Westwijk (zie ook pagina 20). Voor gezinnen in Vlaardingen zijn 
deze betaalbare én duurzame woningen ook bijzonder welkom. 

Elkaar kennen en meedoen
Na het welkomstwoord was het tijd voor de speeddates.  
De buren vonden elkaar snel. De vragen op tafel zorgden voor 
goede gesprekken.

“Leuk om te zien hoe goed de sfeer was tussen de  
toekomstige buren. De kinderen maakten ook direct contact. 
Wij willen graag dat bewoners elkaar kennen en meedoen aan 
 activiteiten. Dat vergroot het woongeluk. De uitdrukking ‘beter 
een goede buur dan een verre vriend’ bestaat niet voor niets”, 
vertelt Tessa. “Ik had al zin om hier te gaan wonen. En nu ik 
kennis gemaakt heb met mijn toekomstige buren, die ook nog 
eens kinderen van dezelfde leeftijd hebben als die van ons, kan 
ik helemaal niet wachten!”, aldus een  enthousiaste huurder.

“Beter een goede buur 
dan een verre vriend.”

Vanaf maart de sleutels overhandigen
De bewoners moeten nog even wachten tot de woningen klaar 
zijn. De bouw van de 64 eengezinswoningen vordert gestaag. 
Vanaf maart/april hoopt Waterweg Wonen de eerste sleutels 
van de 50 sociale huurwoningen te overhandigen. De woningen 
zijn niet alleen comfortabel, maar ook zeer energiezuinig.  
Ze hebben vloerverwarming, geen gasaansluiting, een 
warmtepomp en zonnepanelen. Deze nul-op-de-meterwoningen 
(NOM) zijn dus klaar voor de toekomst. 

GewoonWonen.NU
De bouw van deze woningen draagt ook bij aan 
méér betaalbare woningen in de regio. Woning-
corporaties in de regio Rotterdam hebben 
afgesproken om 30.000 sociale huurwoningen te  
bouwen voor 2030. De woningen aan de Floris de Vijfdelaan  
zijn een mooie stap. Zie ook gewoonwonen.nu.  •

Scan de QR code met je 
telefoon om het speeddate 
filmpje te bekijken.

Een volgende stap voor 
Marieke Kolsteeg

Graag laat ik je weten dat ik vanaf 1 februari 2023 
voorzitter van de raad van bestuur word bij Hef Wonen 
in Rotterdam. Werken in de stad waar ik woon, waar 
mijn kinderen opgroeien, waar ik maatschappelijk op veel 
vlakken van betekenis kan zijn, is voor mij een interessante 
vervolgstap. Ik maak deze overstap dan ook vol overtuiging 
en enthousiasme.

Natuurlijk verlaat ik Waterweg Wonen en Vlaardingen met pijn in het 
hart. Maar vooral met een gerust en trots hart. Want we hebben veel 
bereikt de afgelopen 5 jaren. Er staat een sterke organisatie.  
We gaven (en geven) vol enthousiasme en overtuiging uitvoering  
aan ons mooie bedrijfsplan Kompassie. Ook droegen we bij aan  
een koerswijziging in de woonvisie van de gemeente Vlaardingen.  
En werken we als partners in de stad steeds beter samen als 
bondgenoten. Ik ben trots op de medewerkers die Waterweg Wonen 
maken tot de organisatie die ze nu is.

Vooruitblik 2023
Het feit dat Waterweg Wonen goed op koers ligt, zien we ook terug in 
onze plannen voor 2023. We gaan nog meer gebiedsgericht werken. 
Dit betekent dat we meer in de wijken en buurten aanwezig zijn.  
We gaan door met de herstructurering van Muwi in Babberspolder. 
We zetten ons in voor de bewoners van de Westwijk door deel te 
nemen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.  
We bouwen de beweging Meedoen verder uit. Participatie van en 
samenwerken met huurders, meningen ophalen en zichtbaar in de 
wijken zijn. Dat is dé manier waarop wij willen werken.

Ook volgend jaar zijn de gemeente Vlaardingen, onze Huurdersraad 
en de verschillende partners in de wijk onze belangrijkste 
gesprekspartners. We werken intensief samen om onze doelen te 
bereiken. Samen geven we uitvoering aan onze prestatieafspraken  
en de woonvisie Vlaardingen. 

En ondanks alle uitdagingen waar onze medewerkers dagelijks voor 
staan, zetten ze zich hoe dan ook vol kompassie in voor onze huurders. 

Tot slot
Ik ben dankbaar voor de goede samenwerking 
met medewerkers, huurders en onze partners 
in de stad. Ik dank jullie hartelijk voor het 
vertrouwen en de prettige samenwerking.

Hartelijke groet,

Marieke Kolsteeg,
directeur-bestuurder Waterweg Wonen
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In september verhuisde Marian van Papeveld-Dijkshoorn (76 jaar) van haar 

eengezinswoning in de P.C. Hooftstraat naar de Billitonflat. Doorstroomcoach 

Odina Bakker van Waterweg Wonen hielp haar daarbij. “53 jaar woonde ik er 

met mijn gezin. De mooie herinneringen zitten in mijn hoofd en hart. Die zijn 

meegegaan naar mijn nieuwe appartement.”

Werken aan 
woongeluk

“ Met mijn oudste 
 kleindochter Nathalie  
ga ik regelmatig koffie-
drinken in de stad”

Marian stond op 2 oktober voor de laatste keer in 
haar oude slaapkamer. Toen dacht ze aan de tekst 
van het liedje House for sale. “It was yours and it 
was mine. And tomorrow some strangers will be 
climbing up the stairs”. Met een traan en een lach 
nam ze afscheid. “Het voelde na al die mooie 
jaren goed om deze stap te zetten.”

Macaroni voor de hele straat
Marian blikt met een warm gevoel terug op haar 
leven in de P.C. Hooftstraat. Met haar man Bertus 
en twee kinderen kwam ze in 1969 in het straatje 
wonen. “Het voelde meteen als thuis. Nog leuker 
werd het toen mijn broer Ton en zijn vrouw 
Froukje in 1981 naast ons kwamen wonen. Met de 
hele straat zaten we voor het huis tot ’s avonds 
laat. Dan warmde mijn broer macaroni op voor 
iedereen. Ontzettend gezellig.” 

Oogje in het zeil 
Het leven was niet alleen maar leuk. 16 jaar 
geleden verongelukte Froukje. Toen 3,5 jaar 
geleden ook Bertus wegviel, bleven Marian en 
haar broer samen over. “We dronken koffie bij 
elkaar en praatten over alles én niks. Zo fijn. 

Als bij mij de bel ging, hield hij een oogje in het 
zeil. Toen hij in maart overleed, voelde het niet 
meer als mijn thuis. Iedereen die ik liefhad, was 
weg. Ik lag ’s nachts een keer wakker en nam het 
besluit om te verhuizen.”

Sleutels thuisgebracht
Marian belde Waterweg Wonen en kwam in 
contact met doorstroomcoach Odina. Heel 
toevallig is zij haar buurmeisje van vroeger.  
“Heel leuk. Ze heeft met me meegedacht over 
een andere woning. Ik wilde naar de Ruyten-
burchflat of de Billitonflat. Ze bood me een 
appartement aan op de Billitonflat. Ik was er 
meteen weg van.” “Het is lekker ruim, een mooi 
uitzicht, dicht bij het centrum en zonder trap. 
Handig, omdat ik problemen heb met mijn 
evenwicht en slecht ter been ben. Odina bracht 
bij de overdracht zelfs de sleutels en het 
contract thuis.”

Goede hulp van de familie
De verhuizing in september verliep op rolletjes, 
dankzij de kinderen en (achter)kleinkinderen.  
“Ze hebben me allemaal zó goed geholpen.  
Ik zei wat er moest gebeuren en zij pakten  
het in. Overbodige franje kon weg, want de 
 herinneringen zitten in mijn hart. Mijn kinderen 
zijn blij, want die vinden het veiliger hier.”

Spelletjes op de iPad
Via Facebook en Messenger houdt ze met de hele 
familie contact. “We doen spelletjes op de iPad. 
En mijn oudste kleindochter Nathalie neemt me 
regelmatig mee in de rolstoel. Even koffiedrinken 
in de stad. Ja, ik hou het hier nog wel even uit. 
Dat moet wel, want de verhuizing heeft heel wat 
energie gekost, haha.”  •

“De mooie  
herinneringen heb 
ik meegenomen”
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Winnares Sophia met haar vader

MUWI1’ ligt in de buurt Babberspolder-Oost. De MUWI1 
bestaat uit de woningen tussen het vierkant gevormd door 
de Van Hogendorplaan, Kethelweg, Lobeliastraat en de 
Meidoornstraat. Hoe gaat het nieuwe MUWI1 eruitzien? 
Huurders doen zelf mee om hun buurt vorm te geven. 
Waterweg Wonen en de architect organiseerden 3 sessies 
in oktober en november. Over de woningen, de openbare 
ruimte en het samen leven. Met alle ideeën gaat de 
architect nu aan de slag.

Else Hagers, medewerker bestuursstaf, organiseerde de 
sessies. Ze is blij dat er zoveel huurders meedachten. Dat 
gebeurde al bij de activiteiten afgelopen zomer. En ook nu 
weer. “Op de eerste avond waren er 72 huurders. Op de 
tweede en derde avond ongeveer 45 huurders. Ik herkende 
veel mensen die we in de zomer al hadden gesproken. 
Maar ik zag ook veel nieuwe gezichten. Van diverse 
leeftijden en achtergronden. Geweldig dat bewoners 
willen meedoen en meedenken. Het samen eten voor de 
sessie was ook een succes.”

Plan voor de buurt
Het doel was ideeën ophalen om deze buurt in Babbers-
polder-Oost te vernieuwen. MUWI1 bestaat uit ongeveer 
700 portiekflats en eengezinswoningen. Huurders zijn 
positief verrast dat ze kunnen meedoen, merkte Else. 
“Iemand vroeg mij: ‘Is er écht nog geen plan?’ Nee, dat is er 
dus niet. Het is wel zeker dat het een mix van renovatie, 
sloop en nieuwbouw wordt. En dat er méér typen woningen 
komen. Zodat jong en oud in de buurt kan blijven wonen. 
Hoe? Dat bedenken we samen.”

Hoe deel je een woning in?
Op de eerste avond liet de architect plattegronden van 
woningen zien. De indeling van nu én mogelijke indelingen 
na de renovatie. “In groepjes praatten we erover. Een slaap-
kamer opofferen is voor gezinnen geen optie. Voor starters 
zou dat bijvoorbeeld wel passen. We hebben ook 
voorbeelden van nieuwbouwwoningen laten zien. Over 
sommige woningen waren bewoners direct enthousiast.”

Hoe maken we de buurt groen, veilig en gezellig?
De tweede avond ging over onder meer over de groene 
ruimte, speelplekken en parkeren. “Auto’s rijden soms hard. 
Brede stoepen of drempels kunnen het veiliger maken. 
Waar parkeren we de auto’s? En waar parkeren we fietsen? 
Bewoners vinden het lastig om de fiets in de berging te 
zetten. De trap is namelijk erg steil. De architect liet andere 
mogelijkheden zien”, legt Else uit. De architect liet ook 
voorbeelden zien hoe de buurt nog groener kan worden.  
Samen leven was het onderwerp op de derde avond.  
“Hoe woon je samen in een portiek? Hoe wil je elkaar 
ontmoeten op de galerij? Huurders deelden wat zij fijn 
vinden. Heel inspirerend.”

Eind 2023 is het plan klaar 
De architect gaat met al die ideeën een plan maken.  
Else: “We organiseren volgend jaar weer een avond voor 
bewoners. We hopen dat het plan eind 2023 zeker is. Veel 
stappen volgen dan nog. Ongeveer in 2030 moet de nieuwe 
buurt klaar zijn.”  •

Vlaardinger AmbachtHoly

Holy

Sophia straalt helemaal! Ze is de gelukkige winnaar van de 
kleurwedstrijd op de Koninginnelaan. De hoofdprijs was 
deze mooie foto in Watermerk. Sophia kreeg verder een 
ganzenbordspel en bellenblaas. Maar dat is nog niet alles. 
Ze mag meedenken over een pleinspel voor het flatgebouw. 
Bijvoorbeeld een hinkelbaan of twisterspel.

Complexbeheerder sociaal Leonie Windeveld organiseerde 
deze actie met haar collega’s. Het thema was: Kleur op de 
Koninginnelaan. En dat is gelukt! Zo’n 14 kinderen uit het 
hele flatgebouw leverden hun kunstwerk in. “Ons kantoor 
hing vol met vrolijke kleurplaten. Alle kinderen bedanken 
we voor hun inzet. Ze hebben allemaal een potje 
 bellenblaas verdiend.”  •

De Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen krijgt steeds meer 
vorm. Dura Vermeer en Waterweg Wonen bouwen in Holy 
samen aan de toekomst. De Goudvogel is het laatste deel. 
Heb je interesse in een koopwoning? Bekijk het aanbod via
denieuwevogelbuurt.nl.

Over de Goudvogel 
De bouw van De Goudvogel start in het eerste kwartaal van 
2024. Het zijn duurzame eengezinswoningen. Met slimme 
installaties, zoals een bodemwarmtepomp en zonnepanelen. 
De woningen gebruiken geen gas en hebben geen cv-ketel. 
De isolatie is uitstekend. Dat betekent: lage energiekosten! 

Vlieg een keertje langs
In totaal komen er in De Nieuwe Vogelbuurt 400 woningen. 
De Broedvogel bestond uit het eerste deelplan. In 2019 
was dit deel klaar. De Zangvogel volgde dit jaar. Bewoners 
zijn erg blij met hun nieuwe, duurzame woning. Met de 
bouw van De Goudvogel is De Nieuwe Vogelbuurt 
helemaal compleet.

Ben jij benieuwd hoe deze gezellige wijk eruitziet? Vlieg 
gerust even langs! Kijk op denieuwevogelbuurt.nl voor het 
laatste nieuws over de woningen.  •

Neem een kijkje 
in De Nieuwe  
Vogelbuurt

Met z’n allen om de 
tafel met de architect

Kleur in de 
Koninginnelaan

In de wijk
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Op de koffie bij...

Zeg je Fatima, dan zeg je Westwijk. Grote kans dat je haar daar tegenkomt. In het 

wijkcentrum, bij de kledingbank of met een prikker op straat. Zwerfvuil opruimen.  

“Ik ben hier gelukkig. En dat geluk deel ik graag met anderen. Zolang als ik dat kan.” 

Op haar 21e verhuisde Fatima Haj Kasem van 
Palestina naar Vlaardingen. Haar man ging werken 
bij margarinefabriek Romi. Na ruim 20 jaar 
verhuisde ze van het centrum naar de Johannes 
van Bijnenstraat in de Westwijk. Daar woont ze nu 
alweer 32 jaar. “Vlaardingen is echt mijn stad. 
Voor mijn gevoel ben ik hier opgegroeid. Net als 
mijn 4 kinderen trouwens.” Sinds die het huis uit 
zijn, heeft Fatima alle tijd voor vrijwilligerswerk. 
“Iedereen die dat nodig heeft, krijgt een stukje 
van mijn hart.”

Arabisch en Nederlands
Het leukste plekje in de wijk? Daar moet Fatima 
even over nadenken, ze vindt het moeilijk om te 
kiezen. “Ik ben sowieso heel blij met mijn woning. 
Die is pas gerenoveerd. Ik heb een mooie nieuwe 
keuken en badkamer gekregen.” Ook gaat ze 
graag naar het wijkcentrum aan de Professor 
Teldersstraat. “Daar ben ik zo’n 3 dagen per week. 
Er wordt van alles georganiseerd en ik help graag 
mee. Tijdens de spreekuren van welzijns-
organisatie Minters werk ik bijvoorbeeld als tolk. 
Dan help ik brieven te vertalen en ondersteun 
Arabischsprekende mensen bij gesprekken met 
specialisten. En als het nodig is, ga ik ook mee 
naar een huisarts, tandarts, verloskundige of  
een ziekenhuis.”

Kledingbank
Maar het allerliefste is Fatima op de Suriname-
singel, bij haar kledingbank. “Sinds 1,5 jaar zitten  
we hier in een oud schoolgebouw.” Deze plek is zij 
samen met haar zoon gestart nadat de vorige 
kledingbank stopte. “Steeds meer mensen weten 

ons te vinden. Niet alleen om kleding uit te zoeken, 
maar ook om spullen te brengen. Vroeger ging ik 
zelf kleding ophalen met mijn scootmobiel. Zie je 
me gaan, met 2 zakken kleding aan het stuur?” 

Shoppen op afspraak
“Nee, dan is dit veel beter. Maar nog steeds 
een hele klus hoor. We moeten kleding 
sorteren, de goede spullen ophangen en de 
kapotte in de lorrenbak doen. Op dinsdag, 
donderdag en vrijdag kunnen mensen komen 
winkelen. Vanwege de privacy gaat dat op 
afspraak. Dan zie je hele gezinnen binnen-
komen, kinderen zonder goede schoenen of jas. 
Als ze dan weer blij vertrekken, heb je echt wat 
kunnen betekenen. Dat voelt prettig.”

Lachende gezichten
Het werk is nooit klaar. Zeker niet nu de armoede 
zo hard groeit. “Weet je dat er meer dan 700 
mensen staan ingeschreven bij de kledingbank?” 
Dat maakt haar inzet waardevoller dan ooit. 
Gelukkig blijft Fatima positief. “We kunnen 
samen zo veel moois doen. Laatst nog met 
Halloween vierden we feest met allemaal 
kinderen. Eerst een optocht door de buurt en 
toen dansen in het wijkcentrum. Al die lachende 
gezichtjes, daar doe ik het voor.”  • 
 

“Als het nodig is, ga ik mee 
naar een huisarts of tandarts”

“Mensen komen  
verdrietig binnen en 
gaan blij naar huis”
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Contact Huurdersraad Waterweg Wonen
 huurdersraadwaterwegwonen.nl
 facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen-100187895005484
 instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
 info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

Naast een bestuurswissel gebeurde er meer bij de Huurdersraad 
afgelopen herfst. Hierna vind je een kort overzicht.

Bewonersavond Westwijk
Op 5 oktober waren we bij een 
bewonersavond in de Westwijk. Er zijn 
veel plannen voor deze wijk. In de 
Westwijk zijn geen bewonerscom-
missies. Daarom houdt de Huurdersraad 
namens de bewoners de ontwikkelingen 
goed in de gaten. Ook volgen we wat er 
in andere wijken gebeurt. 

Ontmoeting met  
gemeente raadsleden
Op 18 oktober was er een ontmoeting 
van beide woningcorporaties en 
huurdersraden in Vlaardingen met de 
gemeenteraadsleden. We vertelden 
over het belang van de Huurdersraad 
en drongen sterk aan op het bouwen 
van extra sociale huurwoningen.  
Ook vroegen we aandacht voor het 
bestrijden van eenzaamheid,  
armoede en laaggeletterdheid.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
In onze ALV van 19 oktober benoemden 
we twee nieuwe bestuursleden:  
Hans de Groot en Rob van der Knaap. 
Welkom en veel succes! We namen 
afscheid van Hans Riemens en Leo van 
der Lubben. We zijn blij dat zij actief 
blijven in werkgroepen. Het concept 
verslag van de ALV is te vinden op  
onze website. 

Naar de wijk Holy
Op 20 oktober brachten we een bezoek 
aan de wijk Holy. Dit deden we met de 
Raad van Commissarissen en een 
aantal medewerkers van Waterweg 
Wonen. We spraken eerst met bewoners 
van Zwaluwenlaan Oneven over het 

Project Prettig Wonen. Daarna met de 
wijk  manager van de gemeente. Tot slot 
hadden we een ontmoeting met de 
Huurders Belangen Vereniging  
Hoofdstedenbuurt.
Ontmoetingsruimten in wijken zijn erg 
belangrijk. Daarom vragen we 
aandacht voor het inrichten van dit 
soort ruimten in of rond complexen 
van Waterweg Wonen. Net als voor het 
behoud van goede initiatieven in 
wijken, zoals in de Hoofdstedenbuurt. 
Daar zijn veel bewoners actief voor 
andere bewoners en de buurt.   

Op naar 2023
• Helaas lopen de nieuwe brochures 

Tuinbeleid en ABC-onderhoud 
vertraging op. Mogelijk zijn ze wel 
nog in 2022 klaar. In het nieuwe jaar 
gaan we aan de slag voor een 
nieuwe brochure Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen.

• Marieke Kolsteeg, directeur- 
bestuurder, gaat per 1 februari 2023 
Waterweg Wonen verlaten. We zijn 
betrokken bij het vinden van een 
goede opvolger voor haar. 

• Begin komend jaar zetten we echt de 
Adviesgroep Leefbaarheid in gang. 
Hierin zijn bewoners uit de 
 verschillende wijken actief, samen 
met medewerkers van Waterweg 
Wonen en de gemeente. 

• We blijven ons sterk maken voor 
meer betaalbare sociale huur -
woningen in Vlaardingen! 

Meer weten over onze activiteiten? 
Kijk dan op onze website. Of volg ons 
op Facebook en Instagram. 

Onze activiteiten in het najaar

Zit je met een  
probleem?
Over je woning? Je omgeving?  
Je wijk? Je komt er met Waterweg 
Wonen niet uit? Het is geen zaak  
voor de Geschillencommissie?  
Je wilt advies of hulp?

Wij helpen je graag
Maak even een afspraak:  Mail ons: 
spreekuur.huurdersraad@kpnmail.nl 
Je kunt ook bellen: 06 398 653 78

Onder toeziend oog van Hans Riemens 
krijgt ook Leo van der Lubben een 
haringspeld van wethouder Ivana Somers. 
De gemeente bedankt Hans en Leo 
hiermee voor hun jarenlang inzet in het 
bestuur van de Huurdersraad en voor de 
huurders van Waterweg Wonen

Burenmiddeling helpt als 
je er samen niet uitkomt

Heb je een probleem met je buren? En kom je er samen niet uit? Dan kan de Burenbemiddelaar helpen. 
Waterweg Wonen werkt met deze organisatie samen. Problemen tussen huurders leggen we soms 
aan hen voor. Tanja Storm en Peter Uilenhoed van Minters vertellen hoe bemiddeling werkt.

Waterweg Wonen krijgt regelmatig meldingen van 
burenoverlast binnen. Als huurders het niet samen 
kunnen oplossen, vragen we de Burenbemiddelaar 
om hulp. Die gaat met beide buren praten. Tanja: 
“Laatst zei iemand: ‘Ik heb geen tijd voor die 
gesprekken.’ Toen vertelde ik dat het maar 2 uur 
kost. Je maanden aan elkaar ergeren, kost meer tijd 
en energie.” 

Naar elkaar luisteren
“Het belangrijkste is dat mensen naar elkaar willen 
luisteren”, legt Tanja uit. Daar helpen de burenbe-
middelaars bij. “We hebben een team van 13 
vrijwilligers in Vlaardingen. Ze zijn neutraal en 
onafhankelijk. Dat vinden bewoners fijn. Onze 
vrijwilligers komen altijd met zijn tweeën. Ze 
hebben een opleiding gevolgd om dit werk te doen. 
Bemiddeling is ook gratis. Elke maand krijgen we 
zo’n 10 vragen binnen.”

Eerst met beide partijen praten 
De bemiddelaars starten bij de persoon die het 
contact heeft gelegd. Peter: “Zij komen thuis om 
met de melder te praten. Die mag eerst zijn  
verhaal vertellen.” In de volgende stap leggen de 
 bemiddelaars contact met de buren. “Die moeten 
wel willen meewerken. Als dat het geval is, gaan de 
 bemiddelaars met hen praten. Zo horen ze de 
andere kant van het verhaal.”

Derde gesprek in buurthuis 
De derde stap is een gesprek op neutraal terrein 
met de buurtbemiddelaars. Vaak in een buurthuis 
of bij Minters. Tanja: “Buren moeten zelf met een 
oplossing komen. En afspraken maken. Dat werkt 
het beste. Vóór zo’n gesprek kijken buren elkaar 
vaak niet aan. Na het gesprek is de sfeer meer 
ontspannen. Het is toch een kick als dat lukt.” 
Peter: “Eén keer gingen buren zelfs samen 
pratend en lachend weer de deur uit. Dat is 
natuurlijk prachtig.” 

7 van de 10 vragen opgelost
Na een tijdje bellen de burenbemiddelaars of beide 
buren de afspraken nakomen. “Bemiddeling heeft 
vaak succes. Als beide buren meewerken, is bij 7 
van de 10 vragen het probleem opgelost. Zo kunnen 
onze bemiddelaars echt bijdragen aan woongeluk.”

Ook hulp nodig bij een probleem met je buren? 
Mail naar burenbemiddelaar@minters.nl.  • 

 

Tanja Storm (rechts); coördinator De Burenbemiddelaar Vlaardingen & Maassluis, Mariëtte 
Molleja, burenbemiddelaar en Peter Uilenhoed, coördinator De Burenbemiddelaar Vlaardingen

Kijk dit filmpje 
over hoe buren-
bemiddeling werkt.

Burenbemiddeling
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Woontips

“ Bel op tijd als 
je de huur niet 
kunt betalen”

Nu de prijzen stijgen, hebben meer huurders moeite 
om de huur te betalen. “Dat is geen schande. Wacht 
niet te lang als de huurbetaling niet lukt. Bel of mail 
ons. Ook als je zelf geen oplossing weet”, vertelt 
Lizanne van Lopik, medewerker huurincasso. 

Lizanne spreekt regelmatig huurders met geld -
problemen. “Het kan iedereen overkomen. Ook 
mensen met een baan of zzp’ers. Mensen komen 
soms in de knel door de hoge kosten voor energie.  
Of door het eigen risico van de zorg.”

We denken mee over een oplossing
Lizanne legt uit waarom Waterweg Wonen snel 
contact zoekt als de huurder niet betaalt. 
“We willen voorkomen dat de achterstand groter 
wordt. Als we in gesprek zijn, weten we beter wat het 
probleem is. En of er andere schulden zijn. Wij denken 
mee over een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een 
betalingsregeling zijn. Of de inzet van een budget-
coach of het wijkteam.”

Neem contact op
Waterweg Wonen stuurt altijd eerst een brief als je 
geen huur betaalt. “Als er geen reactie komt, bellen 
we. Krijgen we geen contact, dan vragen we de 
wijkmeester langs te gaan. Het beste is dat huurders 
ons zelf bellen of mailen. Hoe eerder, hoe beter.” 
Mail naar info@waterwegwonen.nl of bel naar  
010 248 88 88.  •

Houd je kosten in de hand 
met de energiedisplay 

Eten uit eigen moestuin

Installatie 
energiedisplays 
verloopt goed 

De energiedisplay is een slim apparaat. Het laat zien 
hoeveel gas en elektriciteit je op dat moment verbruikt. 
Zet je je thermostaat een graadje lager, dan zie je dit 
terug in je verbruik. Hierdoor bespaar je energie en geld.

Energieplafond instellen 
Instellen van het energieplafond op de display kan ook. 
Dat is belangrijk. Want vanaf 1 januari 2023 betaal je 
voor een deel van je gas of elektriciteit een vast, laag 
tarief. Dat heeft de overheid met energiebedrijven 
afgesproken. Blijf je onder het energieplafond, dan hou 
je de kosten in de hand. 

Vind alle antwoorden op onze website
Hoe je dat plafond instelt, lees je op onze website. 
Ook andere vragen en antwoorden vind je daar. 
Kijk op waterwegwonen.nl/energiedisplay.  •

Hoe teel je tomaten, bonen en courgettes? Huurder Willemijn 
legde het op maandag 21 november uit aan zo’n 25 huurders. 
Willemijn begon zelf 20 jaar geleden met een moestuin. Ze eet 
al jaren haar eigen groente en fruit. Een leuke maar vooral ook 
voordelige manier om aan groente en fruit te komen. Zeker 
nu de prijzen hiervan omhoogschieten. In de workshop 
deelde ze tips over de beste aanpak. Waterweg Wonen 
zorgde voor een starterspakket. Ook kregen de deelnemers 
recepten mee. Nu op naar het voorjaar!  •

De energiedisplay staat bij steeds meer huurders in huis. 
Waterweg Wonen geeft die cadeau aan al haar huurders. 
Zo kunnen we je helpen energie te besparen. Wel heb je 
een slimme meter nodig. Als je die niet hebt, kun je die nu 
alvast aanvragen. 

Huurders zijn er blij mee
Projectleider Ingrid Aaldijk vertelt dat het installeren van 
de displays goed verloopt. “We doen dat stap voor stap. 
Dat gebeurt sinds kort per flatgebouw of buurt. Zo’n 1000 
huurders hebben nu een energiedisplay. Die zijn er blij 
mee. We zijn bij veel meer huurders langs geweest. 
Jammer genoeg is niet iedereen thuis. Dan laten we een 
bericht achter.”

Per flat of buurt
Ben jij aan de beurt, dan krijg je 
een brief. Ingrid: “Daarin staat 
wanneer we komen. We gaan 
van deur tot deur. We zijn 
herkenbaar aan onze kleding. 
Tijdens ons bezoek sluiten wij 
de display meteen aan. En 
leggen uit hoe hij werkt. De 
planning is dat in oktober 2023 
alle huurders een brief van 
ons hebben ontvangen over 
de energiedisplay.”  • 

Je merkt het vast; alles is en wordt duurder. Hierdoor hou  
je minder geld over. We geven je graag tips om geld en 
energie te besparen. 

Tips om energie te besparen:
• Zet je verwarming op maximaal 19 graden.  

En een uur voordat je gaat slapen op 15 graden.
• Ventileer je huis voordat je de verwarming aanzet.  

Een geventileerd huis met droge lucht wordt  
sneller warm.

• Vervang je lampen door ledlampen.
• Douche korter, minder warm en minder vaak.
• Was op 40 graden in plaats van 60 graden.  

De was wordt net zo schoon.

Andere tips om geld te besparen:
• Zet je uitgaven voor elke maand op een rijtje.  

Zijn al deze uitgaven echt nodig?
• Loop eens door je abonnementen.  

Zeg abonnementen op die je niet nodig hebt. 
• Kloppen je verzekeringen nog? Misschien kun je ze 

aanpassen of opzeggen? Denk aan de doorlopende 
reisverzekering (als je niet op vakantie gaat).

• Pin vooraf een bedrag voor je boodschappen.  
Zo weet je precies hoeveel je op kunt maken.

Meer tips om geld en energie te besparen?
Wij verzamelden de tips op waterwegwonen.nl/bespaartips.  
Heb je zelf een goede tip? Mail deze dan naar  
bespaartips@waterwegwonen.nl.  •

Wat kun jij doen om 
geld en energie te 
besparen?

Vraag alvast een 
slimme meter aan 
Voor de energiedisplay heb je een slimme meter nodig. 
Het gaat om een meter vanaf 2014 van het type (D)SMR 4.0 
of hoger. Heb je die niet? Dan kun je er één gratis 
aanvragen bij Stedin. Kijk op stedin.net/slimme-meter.  •

Wil je meer informatie of tips over het gebruik 
van de energiedisplay?
Bekijk voor meer informatie www.waterwegwonen.nl/energiedisplay
of scan de QR code met je smartphone. Op de website vind je tips, 
ervaringsverhalen en fi lmpjes met uitleg.
Storingen of problemen met je energiedisplay?Neem dan contact op met EcoLogisch, bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uurWebsite:  www.ecologisch.nl/geoE-mail:  geo@ecologisch.nlTelefoon:  (020) 262 94 62

De energiedisplay wordt je gratis aangeboden door Waterweg Wonen.

Gefeliciteerd
met jouw gratis 

energie display!

Wat is een energiedisplay?
Op de energiedisplay zie je jouw verbruik en kosten van gas en elektriciteit. Een energiedisplay sluit je aan op je slimme meter en is onafhankelijk van energieleveranciers. 

Als je de energiedisplay aan jouw wifi  koppelt, worden updates automatisch geïnstalleerd. De leverancier verzamelt geen verbruiksgegevens. 

Verlaag je 
energieverbruikmet de energie-display 
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Nieuws

Dat huurders er blij mee zijn, is niet zo verwonderlijk.  
De woningen aan de Parallelweg zijn comfortabel en 
duurzaam. Zo hebben ze een warmtepomp én zonnepanelen. 
Huurders hebben een eigen parkeerplaats op het dak. 

Centraal gelegen
Ton en Jannie de Bruin kregen op 10 oktober als eersten  
de sleutel. Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder, van 
Waterweg Wonen overhandigde die aan hen. Jannie de 
Bruin: “Als geboren en getogen Vlaardingers zijn we heel blij 
met onze nieuwe woning. Op een prachtige locatie, centraal 
gelegen, energieneutraal, gelijkvloers. En ook nog met een 
supermarkt onder je. Wat wil je nog meer?”

Mooi voor Vlaardingen
Ook voor Vlaardingen is het nieuwe gebouw een opsteker. 
De plek is bijzonder, tegenover het station en op loop -
afstand van het centrum. Eén van de drukste plaatsen in 
onze stad heeft zo een hele andere uitstraling gekregen. 
Aan de vernieuwing van de stad wilden Waterweg Wonen 
én Hoogvliet graag bijdragen. 

Meer betaalbare nieuwbouw 
Waterweg Wonen is ook erg blij met het resultaat. De 39 
nieuwe woningen passen namelijk in het streven om méér 
te bouwen. En dan vooral woningen die zowel betaalbaar 
als energiezuinig zijn. Dat hebben we afgesproken met 

andere woningcorporaties in de regio. Deze nieuwbouw-
woningen voor 55-plussers zijn daar een prachtig voorbeeld 
van. Lees er meer over op gewoonwonen.nu.

Meet & greet op 2 december een succes

Op 2 december vond een meet & greet plaats bij 
Waterweg Wonen voor deze nieuwe huurders. Het was 
een goede manier om elkaar beter te leren kennen 
óf om bij te praten. Met een tas voor lekkernijen als 
cadeau van Waterweg Wonen gingen zij naar huis. 

“We nodigden de huurders uit, omdat wij het belangrijk 
vinden dat buren elkaar kennen en goed met elkaar 
omgaan. Dat vergroot hun woongeluk”, vertelt 
 communicatieadviseur Tessa Monster. Ook medewerkers 
van Waterweg Wonen die in de wijk werken, waren erbij. 
“Zo konden huurders de mensen leren kennen, met wie 
ze in de toekomst contact hebben.”  •

Scan de QR code voor een filmpje over 
de oplevering van de woningen en de 
meet & greet van de huurders van de 
Parallelweg. Of kijk op  
waterwegwonen.nl/parallelweg

Ton en Jannie de Bruin ontvingen als eersten de sleutel van Marieke Kolsteeg, 
directeur-bestuurder Waterweg Wonen, in het bijzijn van twee consulenten verhuur

Toen Dien 75 jaar werd, stond er een groot cadeau klaar. “Ik dacht 
dat het een kastje was”, vertelt ze vrolijk. Maar het bleek dus een 
poppenhuis. “Zo’n hele grote in Engelse stijl. Precies wat ik wilde.” 

Nu staat het poppenhuis in haar slaapkamer.  
“Als ik ’s avonds in bed lig en de lichtjes branden, 
kan ik er uren naar kijken. Ja, lampjes! Want het is 
helemaal ingericht met meubeltjes en alles. 
Prachtig mooi. Met een beetje fantasie dwaal ik 
zelf door alle kamertjes.”

Bijzondere plek
In Spijkenisse had Dien (nu 81) er een aparte 
ruimte voor. “Een kamertje speciaal voor mijn 
poppenhuis, een boekenkast en twee rode 
stoelen. Hier in mijn huis in Holy past dat jammer 
genoeg niet. Maar ik woon er heerlijk, hoor. Het is 
een leuke buurt met heel hartelijke mensen. Mijn 
vriend Joop komt vaak op bezoek. Hij houdt ook 
van poppenhuizen en heeft thuis een klassiek 
exemplaar. Die is nog wat groter met weer heel 
andere meubeltjes.”

Trots op kantoortje
Dien en Joop gaan regelmatig samen naar Gouda 
om iets nieuws uit te zoeken voor hun poppen-
huizen. “Daar heb je Het Kabinet, een winkel met 
alleen maar miniaturen. Soms maken we ook wel 
spulletjes zelf. Maar dat is best lastig, want alles 
moet natuurlijk in dezelfde verhouding gebouwd 
worden. In ons geval een verhouding van 1 op 
12.” Gevraagd naar haar favoriete kamertje in het 
poppenhuis, antwoordt Dien gelijk: “Het 
kantoortje. Daarin heb ik een bureau gezet 
waarachter m’n vriend zit. Nou ja, in het klein  
dan haha. Ik sta er ook bij, kijk maar!”

Poppen aankleden
“Vroeger spaarde ik ook poppen. Dan deed ik met 
mijn dochter een wedstrijdje ‘wie kleedt ze het 
mooiste aan’. Gingen we naar de Zeeman om 
babykleertjes te kopen voor de poppen. De 
mensen daar zullen wel raar gekeken hebben als 
we voor de zoveelste keer langs kwamen.”  • 
 

“Het is een leuke buurt met 
heel hartelijke mensen”

“ Uren zoet met  
mijn poppenhuis”

Huurder aan 
het woord

“ Boven een supermarkt wonen:

 wat wil je nog meer?”

De nieuwe 39 sociale huurwoningen voor 55-plussers boven de Hoogvliet waren begin 
oktober klaar. In minder dan één jaar is dat gelukt. De sociale huurwoningen zijn een 
aanwinst. Voor huurders, voor Vlaardingen én voor Waterweg Wonen.
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Fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2023 
namens alle medewerkers 
van Waterweg Wonen!

Recept

Omi’s soepie

Hoe maak je het klaar:
1. Snijd alle groente in grove stukken.
2. Doe de grof gesneden groenten in  

een pan en vul deze met water zodat 
de groente net onder water is.

3. Voeg een bouillonblokjes toe en  
breng het aan de kook.

4. Kook de groente gaar. 
5. Als de groente gaar is het water  

niet afgieten.
6. Voeg de Boursin toe en mix het  

geheel met een staafmixer.
7. Maak het af met kip/spekjes of zalm.
8. Breng peper en zout toe naar smaak.  • 

Dit najaar vroegen wij op Facebook om lekkere en betaalbare 
kerstrecepten op te sturen. Daarmee kon je een ‘alsjeblieft 
cadeaubon’ winnen. Angela de Vries stuurde een recept van  
een soep die haar moeder altijd maakte. Helaas is haar moeder  
10 jaar geleden overleden maar haar soep wordt nog steeds 
gemaakt. Het recept deelt Angela vaak met haar vriendinnen.  
Angela, hartelijk gefeliciteerd met de cadeaubon! Veel plezier ermee! 
 
Wij mogen dit familierecept ook met jullie delen: 

Broccoli-courgette soep

Dit recept is voor 4 personen

Wat heb je nodig:

1 grote broccoli

2 courgettes

2   preien  

(en eventueel groente die 

je over hebt)

1  bouillonblokje

2x   Boursin (of een andere 

goedkope roomkaas, 

bijvoorbeeld van de Lidl) 

1 pakje  kipreepjes/blokjes of 

uitgebakken spekjes of 

zalmsnippers

Pan
Staafmixer

Stichting UP  
wint ons 
kerstkaartenbudget 
van 1500 euro!

Enkele weken geleden hebben we een oproep gedaan welk 
goed doel dit mooie bedrag verdient. Dit goede doel moest 
voldoen aan de volgende drie voorwaarden:
•  Het goede doel doet mooie dingen voor onze huurders in 

de omgeving van onze huurwoningen, mede op initiatief 
van onze huurders;

•  Het goede doel is gevestigd in Vlaardingen, in de 
omgeving van onze huurwoningen;

•  Het goede doel heeft nog niet eerder ons kerstkaarten-
budget gewonnen.

Er zijn veel goede doelen aangedragen. Daaruit hebben  
wij 3 doelen geselecteerd:
•  Stichting UP
•  Stadsboerderij Holywood
•  Kledingbank Vlaardingen

Iedereen kon stemmen. En dat is massaal gedaan!  
Met slechts 2% meer stemmen dan Stadsboerderij 
Holy wood heeft Stichting UP gewonnen!

Voorzitter Joyce Schuil nam namens Stichting Up de 
cheque in ontvangst van directeur-bestuurder Marieke 
Kolsteeg. Met dit geld kocht Stichting Up direct fijne 
extra’s voor bij de kerstpakketten voor de minima die 
tussen wal en schip vallen: warme dekens en mooie 
geurkaarsen. “Met het geld kunnen we deze gezinnen niet 
enkel een voedzaam kerstpakket geven. Maar ook extra 
functionele items erin stoppen, die zorgen voor warmte en 
licht”, vertelt Joyce. 

Dat vinden wij in ieder geval een mooie kerstgedachte!  • 

Waterweg Wonen stuurt al jaren geen kerstkaarten 
meer. We doen dit bewust, zodat we dit bedrag 
kunnen schenken aan een goed doel in Vlaardingen. 
Die mooie dingen doet voor onze huurders. In totaal 
hebben we 1500 euro beschikbaar. Angela de Vries won met haar lekkere en betaalbare kerstrecept een cadeaubon

Joyce Schuil ontvangt de waardecheque ter waarde 
van 1500 euro
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Hij was heel blij met de VVV-cadeaukaart ter  
waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen. 
Van harte gefeliciteerd!

De oplossing van de woordzoeker van de vorige 
Watermerk was: Waterweg Wonen gaat met de 
camper de wijk in. Stap binnen! 

De winnaar is:
de heer  
Van Kampen

Woordzoeker

aanbod, activiteiten, appartement, bestuursleden, 

boodschappen, bouwterrein, budgetcoach, 

burenbemiddeling, buurtgebouw, comfortabel, 

contacten, doorstroomcoach, feest, formulieren, 

ganzenbord, geldproblemen, gezellig, groen, 

herinneringen, hinkelbaan, hulp, huurbetaling, 

huurdersraad, kerstboom, kerstkaartenbudget, kick, 

kledingbank, kleindochter, kleur, lach, ledenvergadering, 

ledlampen, luisteren, meter, mooi, nieuwbouw, 

ongedierte, ontspannen, oplossing, overdracht, 

plattegrond, poppenhuis, portiekflat, praten, programma, 

samen, schoolgebouw, scootmobiel, sfeer, slaapkamer, 

slim, speeddaten, starters, supermarkt, thuis, uitgaven, 

verdrietig, verhuizen, vogelbuurt, zwerfvuil

Meekijken met... Colofon

Alle contactgegevens op een rij.  
Knip het colofon uit voor op de meterkast  
of kijk op waterwegwonen.nl. 

Contact
waterwegwonen.nl
info@waterwegwonen.nl
Telefoon: 010 248 88 88

Postbus
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen

Bezoekadres
Van Hogendorplaan 1011
3135 BK Vlaardingen

Algemene openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Reparatieverzoeken
Plan zelf een afspraak op 
waterwegwonen.nl of bel: 010 248 88 88

Spoedreparaties buiten kantoortijden
Telefoon: 010 248 88 88

Wijkmeester of complexbeheerder nodig?
Kijk voor de contactgegevens:
waterwegwonen.nl/wijkmeesters

Klacht of geschil
Ben je het niet eens met onze reactie op jouw 
klacht? Dan kun je contact opnemen met  
een onafhankelijke regionale geschillen-
commissie (GAC). Op de website van de  
GAC (geschillenadvies.com) kun je  
lezen of, wanneer en hoe je een geschil in  
kunt dienen.

Spreekuren
Informatiecentrum Westwijk
Gezamenlijk spreekuur met de politie  
en de gemeente: iedere dinsdagmiddag  
van 13.30 - 14.30 uur.  
Locatie: Prof. Teldersstraat 10

Redactie Watermerk 
Waterweg Wonen,
Karin van Hoogstraten,
Jojanneke Rodenburg.

In samenwerking met
Gossepuzzels - Baambrugge, 
PanArt communicatie en mediadesign, 
Fotografie: Bart van Vliet en  
Waterweg Wonen

Doe mee met de woordzoeker. 
Mail de oplossing naar:  
puzzel@waterwegwonen.nl  
of stuur deze op naar:  
Postbus 3, 3130 AA  
Vlaardingen

De oplossing van de nieuwe puzzel 
kan je insturen tot en met 22 januari 
2023. Let op: vergeet niet je naam, 
adres en telefoonnummer te vermelden. 
Wij vermelden de prijswinnaar met 
naam en foto in de volgende editie.

‘Veel formulieren zijn 
digitaal, maar je kunt ze 
hier ook gewoon ophalen’
Sinds april 2021 werkt Aglaia Pelgrim (28) bij Waterweg 
Wonen. Ze is medewerker bij het Woonpunt. Wat doet zij 
zoal op een werkdag? We belden haar om dat te vragen.

8.00 uur
“De dagstart begint zo. Daarin spreken we met alle medewerkers van het 
Woonpunt even de komende dag door. Wie zit er bij de receptie en wie 
neemt de telefoon op? Ik regel dat een collega vanmiddag voor mij invalt 
als ik in vergadering zit. Aan het einde van de dagstart komt ook nog de 
teamleider financiën langs. Zij gaat uitleggen hoe het formulier voor 
automatische incasso werkt. Waterweg Wonen wil dit graag promoten.”

13.45 uur
“Er staat een stelletje bij de balie dat gaat samenwonen. Zij huurt een 
woning bij ons en hij wil bij haar intrekken. Dat kan, maar dan moeten 
ze eerst een formulier ‘Toestemming tot inwoning’ invullen. Ik wil dat 
formulier mailen, maar ze hebben geen computer. Dus we vullen het 
meteen hier in. Ik leg ook uit dat het 10 werkdagen kan duren voordat 
Waterweg Wonen akkoord geeft. 

17.05 uur
“Ik heb vanmiddag weer verschillende telefonische vragen beantwoord. 
Er gingen er 2 over de hoge energieprijzen. Een mevrouw vroeg hoe zij 
de energietoeslag aan kan vragen. Ik heb haar de juiste website 
gegeven. Als het invullen niet lukt, belt ze me terug. Een andere 
huurder heeft door de hoge kosten veel geldproblemen. Daardoor kan 
hij de huur niet op tijd betalen. Hij is helemaal van slag. Ik stel hem 
gerust en verbind dan de telefoon door naar mijn collega van de 
afdeling Incasso. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing.” 

Pas nadat Aglaia ook de berichten op Facebook heeft beantwoord, zit 
haar werkdag erop. Nog een half uurtje rijden naar  Rotterdam- Zuid en 
dan kan haar vrije avond beginnen.  •

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in 
het diagram verborgen. Sommige letters zijn 
meer dan een keer gebruikt. Plaats de 
resterende letters in het oplossingsbalkje  
voor de oplossing van deze puzzel.

Oplossing

?
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Een fijne wijk waar bewoners gelijke kansen hebben. Dat is het doel van het programma voor de 
Westwijk. Iedereen doet mee. Scholen, ondernemers, politie, gemeente, organisaties voor zorg, 
welzijn, sport en cultuur, woningcorporaties, het Openbaar Ministerie en het Rijk. Sámen met 
bewoners investeren ze maar liefst 20 jaar in de Westwijk. “We willen van een min een plus maken,” 
benadrukt directeur Hamit Karakus van het programmabureau Wij de Westwijk.

De Westwijk telt veel kwetsbare bewoners. 
Mensen zonder baan of met schulden. In gezinnen 
die het moeilijk hebben, krijgen kinderen minder 
kansen. “Op bijvoorbeeld veiligheid en 
werkloosheid scoren we een dikke min. Samen 
met alle partners en bewoners willen we naar een 
plus toe. In ons programma staat hoe. Dit voorjaar 
zijn we gestart”, vertelt Hamit. 

Direct in actie
“De bewoners moeten direct het verschil gaan 
merken”, vervolgt hij. “We hebben al een aantal 
acties gedaan.  Vrijwilligers van het programma-
bureau gingen langs de deuren om mensen te 
helpen met het aanvragen van de energietoeslag. 
Voor de zomer organiseerden we schoonmaakacties 
in de wijk. En binnenkort komt er een extra 
wijkagent. Bewoners droegen deze actiepunten  
ook aan op een drukbezochte bewonersavond op  
5 oktober. We hopen dat ze vertrouwen krijgen  
in onze aanpak.”

Programma voor kinderen en ouders
Voor de lange termijn staat het kind centraal.  
Hamit: “We willen kinderen kansen bieden. Zodat zij 
hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom komt er 

een programma met naschoolse activiteiten voor 
kinderen en jongeren tot 21 jaar. Verder bieden we 
ouders taalonderwijs en hulp en begeleiding bij 
allerlei vragen. Dat gaat via de scholen, dus brengen 
we onze hulp dichtbij.”

Waterweg Wonen doet mee
De rol van Waterweg Wonen is ook erg belangrijk. 
“Wij willen namelijk graag dat mensen in de 
Westwijk blijven wonen”, zegt Hamit. Renovatie en 
nieuwbouw in de wijk dragen bij aan een betere 
woonomgeving. En ook op sociaal gebied doet 
Waterweg Wonen mee. De gebiedscoördinator, 
wijkmeesters, consulenten beheer en andere 
medewerkers werken intensief samen met 
 programmabureau Wij de Westwijk. 

Denk en doe zelf mee
Er gaat dus veel gebeuren in de Westwijk. Denk en 
doe zelf mee! Je bent welkom bij ‘Wij de Westwijk’ 
in IKC De Wereldwijzer, Erasmusplein 1. Of kijk op 
wijdewestwijk.nl en volg hen op Facebook,  
Twitter of Instagram.  •

Samen voor jou 

Programmabureau 
Wij de Westwijk wil van  

een min naar een plus
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